TATABÁNYA ÉS SZŐLŐS TEMPLOMAI
HÍRÚJSÁGA
2020. ÁPRILIS
LAUDETUR JESUS CHRISTUS!
Ferenc pápa Urbi et Orbi áldást oszt
Áprilisi miserend és események a tatabányai és vértesszőlősi templomokban
Köznap
2020. április 1.
szerda
19.00 szentmise
Köznap
2020. április 2.
csütörtök
18.00-19.00 szentmise, utána szentségimádás
Elsőpéntek - Eucharisztikus kilenced
2020. április 3.
péntek
18.30 keresztút és 19.00 szentmise
Köznap
2020. április 4.
szombat
19.00 szentmise
Urunk szenvedésének vasárnapja – Virágvasárnap
barkaszentelés, Passió és körmenet
2020. április 5.
vasárnap
11.00 szentmise
15.00 Családok keresztútja
Nagyhétfő
2020. április 6.
hétfő
19.00 szentmise
Nagykedd
2020. április 7.
kedd
7.30 szentmise
Nagyszerda
2020. április 8.
szerda
19.00 szentmise
Nagycsütörtök
2020. április 9.
csütörtök
19.00 szertartás
Nagypéntek
2020. április 10.
péntek
15.00 keresztút
19.00 szertartás
Nagyszombat
2020. április 11.
szombat
19.00 Húsvét vigíliájának szertartása
Húsvétvasárnap
2020. április 12.
vasárnap
11.00 szentmise
Húsvéthétfő
2020. április 13.
hétfő
11.00 szentmise
Kedd Húsvét nyolcadában
2020. április 14.
kedd
7.30 szentmise
Szerda Húsvét nyolcadában
2020. április 15.
szerda
19.00 szentmise
Csütörtök Húsvét nyolcadában
2020. április 16.
csütörtök
7.30 szentmise
Péntek
Húsvét nyolcadában
2020. április 17.
péntek
19.00 szentmise
Szombat Húsvét nyolcadában
2020. április 18.
szombat
19.00 szentmise
Húsvét 2. vasárnapja – Isteni Irgalmasság vasárnapja
2020. április 19.
vasárnap
11.00 szentmise
Köznap
2020. április 20.
hétfő
19.00 szentmise
Köznap
2020. április 21.
kedd
7.30 szentmise

2020. április 22.
2020. április 23.

szerda
csütörtök

2020. április 24.
2020. április 25.
2020. április 26.

péntek
szombat
vasárnap

2020. április 27.

hétfő

2020. április 28.

kedd

2020. április 29.
2020. április 30.

szerda
csütörtök

Köznap
19.00 szentmise
Szent Adalbert püspök és vértanú
7.30 szentmise
Köznap
19.00 szentmise
Szent Márk evangélista
19.00 szentmise
Húsvét 3. vasárnapja
11.00 szentmise
Köznap
19.00 szentmise
Köznap
7.30 szentmise
18.00 – 19.00 virrasztás (kérjük küldjenek elektronikusan imákat,
elmélkedéseket, amiket felolvasunk és énekeket)
Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje
19.00 szentmise
Köznap
7.30 szentmise

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján további intézkedésig templomainkban felfüggesztésre került a
nyilvános liturgia és minden közösségi alkalom, kivéve a temetések, melyek egyszerűbb formában megtarthatók.
A szentmisék - a bánhidai miserend alapján – megtartásra kerülnek (vasárnap este nincs szentmise), melyet a plébánia
youtube csatornáján https://www.youtube.com/channel/UC42YxiUAaQdZ28nRV6zz-7Q/ élőben közvetítünk, valamint itt
csatlakozhatnak be egyéb eseményeinkbe is.
A felvett miseszándékokat a szentmisékben elmondjuk.
A bánhidai Szent Mihály templom a lengőajtóig reggeltől estig nyitva van, így imádságra, csendes elmélkedésre napközben
mindig van lehetőség.
Újságok ebben az időszakban nem jelennek meg nyomtatott formában.
Beosztás szerint továbbra is látogatjuk kérésre a betegeket, illetve kórházban lévő testvéreinket.
Több mint harminc élelmiszercsomagot tudtunk eljuttatni idős testvéreinkhez. A járvány ideje alatt folytatjuk ezt a
szeretetszolgálatot. Ha valaki tud olyan testvérünkről, akinek szüksége van segítségre a bevásárláshoz, kérjük jelezze.
Továbbra is buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjék be az este kilenc órai közös imádságba, mely során otthonainkból együtt
kérjük Isten segítségét a nehéz időkben.
Ajánljuk a saját imádságaink mellé Erdő Péter bíboros atya imádságát a járvány idejére:
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és
csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk
arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és
tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó
halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem
találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak
vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség
megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben
elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor
helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi
segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is
hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

Kedves Testvérek! Kedves Gyermekek!
Ebben az időszakban, amikor saját otthonainkban elszigetelve, a mindennapi találkozásokat, személyes kapcsolattartást
mellőzve éljük napjainkat napról napra sokféle érzés fogalmazódik meg bennünk.
Kérem, aki gondolja, és szívesen megosztaná majd későbbiekben ezeket a gondolatokat másokkal is, írja össze reggelente és
esténként (vagy más időpontokban is), milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg benne. Hogyan tudja a rossz
gondolatokat elűzni magától, vagy hogyan tud segíteni egy-egy jó gondolat a nehéz helyzet elviselésében.
A gyermekeket kérjük, küldjenek rajzokat a mostani mindennapjaikról, hogyan változtak meg hétköznapjaink az ő
szemszögükből (együtt a család, hiányzó családi látogatások, otthoni tanulás, lezárt játszóterek, hiányzó barátok,
osztálytársak). Ezeket a képeket kinyomtatjuk és kihelyezzük a templomban, valamint elektronikusan is megmutatjuk
templomaink hívő közösségének.
Imádságos szeretettel: plébános atya
A NAGYHÉT
Nagyböjt hatodik vasárnapjával, Virágvasárnappal kezdődik a Nagyhét.
Szenvedésének napjai előtt Jézus diadalmenetben vonul be Jeruzsálembe. A húsvéti ünnepre összesereglett nép
örömujjongással, pálmaágakat lengetve kísérte őt a templomba. Azt kiáltották: „Hozsanna Dávid fiának. Áldott, aki az Úr
nevében jön.” Ezek az emberek Jézusban felismerték a Messiást. Virágvasárnapon erre a szenvedést megelőző, dicsőséges
bevonulásra emlékezünk. Már a IV. század végén ünnepelte az őskeresztény egyház a jeruzsálemi bevonulást: Az Olajfák
hegyén gyűltek össze és szentírási szövegek felolvasásával, körmenetben kísérték végig a városon a püspököt. A gyermekek
olajfa- és pálmaágakat vittek magukkal. Ez a szertartás a VIII. században került át nyugatra. Rómában már Nagy Szent Leó
pápa idejében Jézus szenvedése állt a liturgia ünneplésének középpontjában. A századok folyamán ez megmaradt.
Ezért a mai liturgiában az ünnepi szentmise előtt van a barkaszentelés, az evangélium helyén pedig Jézus szenvedéstörténete,
a Passió áll.
A nagyhét köznapjain hétfőn, kedden és szerdán az evangélium a Húsvét előtti eseményeket – az utolsó vacsora előkészítését
és Júdás árulását – beszéli el.
A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP
NAGYCSÜTÖRTÖK
Nagycsütörtökön hitünk legnagyobb titkának, a megváltásnak három napos ünnepe kezdődik. Ez az utolsó vacsora, az első
szentmise, Oltáriszentség alapítása, az első szentáldozás és az első papszentelés emléknapja. Jézus szeretetének kiáradása. A
templom ezen a napon az utolsó vacsora terme. A szentmisét bemutató pap Jézust képviseli. Az esti-éjszakai órákban tartott
virrasztásokon együtt virrasztunk az Olajfák hegyén értünk vérrel verejtékezett Krisztussal.
A Húsvét az Ószövetségben családi és templomi ünnep és a kovásztalan kenyér ünnepe volt, fiatal bárányt áldoztak fel ekkor,
és az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek. Jézus a húsvéti vacsorát használja fel arra, hogy az Újszövetség áldozatában
kimentse az emberiséget a bűn rabságából. A szertartásban a pap fehér miseruhában van, jelképezve ezzel az utolsó vacsora
örömének hangulatát. De megjelennek a fájdalom jelei is: a Dicsőség után Nagyszombatig elnémulnak a csengők, a harangok
és az orgona. A pap Krisztus lábmosásának emlékére megmossa a tizenkét apostolt jelképező tizenkét férfi lábát.
Nagycsütörtökön tartják még a krizma- vagy olajszentelési misét. Ezt a szentmisét a főpásztorok a püspöki székhelyeken
mutatják be az egyházmegye papjaival közösen. Ezen a szentmisén szenteli meg a betegek és a katekumenek olaját és a
krizmát. Ekkor újítja meg a papság a szenteléskor tett ígéreteit.
NAGYPÉNTEK
Keresztút
Nagypéntek nem a gyász napja, hanem Krisztus keresztáldozatának, a megváltásnak az ünnepe. A keresztút eredetileg az a
körülbelül másfél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. A hagyomány szerint
már a feltámadás utáni napokban elkezdődött a zarándoklat erre a helyre. Később emlékkápolnákat emeltek az útvonal főbb
pontjain. A tizennégy stációs forma Betlehemben honosodott meg 1518-tól, Európa ezt a 18. században vette át.
A keresztút elmélkedő imádság, amelyben felidézzük Jézus szenvedését. Elcsendesedünk, életünkre tekintünk, és
együttérzünk a szenvedő Jézussal, és mindazokkal, akik vele együtt szenvedtek. Így erőt meríthetünk keresztjeink
hordozásához. Átölelve a keresztet, életünk minden gondjával és örömével Jézus után indulunk.
A Nagypénteki szertartás
Az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája a nagypénteki szertartás. A papok piros ruhában, némán vonulnak a
csupasz, dísztelen oltárhoz, ami ezen a napon a Golgotát jelképezi. Nincs szentmise (erre utal a „csonkamise” elnevezés), a
nagycsütörtökön átváltoztatott ostyával zajlik a szentáldozás. Az igeliturgia, a szenvedéstörténet és az egyetemes
könyörgések után történik a kereszt leleplezése és a hódolat. A szertartás után az Oltáriszentséget őrzési helyére viszik.
Nagypéntek Hamvazószerdához hasonlóan szigorú böjti nap.

NAGYSZOMBAT
Urunk sírjánál virraszt az Egyház. Az oltár csupaszon, minden felszerelésétől megfosztva áll, a zsolozsmán kívül nincs
semmilyen szertartás, nincs szentmise, az Eucharisztiát csak a haldoklóknak osztják ki. Nagyszombat a gyász, a sötétség és a
csend napja. Egész napos szentségimádásban köszöntjük a sírban fekvő Krisztust, szenvedéséről, haláláról elmélkedünk.
Húsvétvigíliája
Húsvét éjszakáján az Egyház legszebb liturgikus ünneplése jeleníti meg a Szent titkokat. A Szent három nap csúcsa,
Húsvétvasárnap része, Krisztus feltámadásának legnagyobb, és a beavató szentségek (keresztség, bérmálás és Eucharisztia)
kiszolgáltatásának ünnepe. Négy részből áll: a fény liturgiája (tűzszentelés), igeliturgia, a keresztség liturgiája és a feltámadási
szentmise.
A szertartás a tűzszenteléssel kezdődik, amelyben a pap a templom előtt megszenteli a tüzet, és meggyújtja róla a Húsvéti
gyertyát. A Húsvéti gyertyáról a hívek megkapják a fényt a saját gyertyáikra. Az igeliturgia 9 bibliai (7 ószövetségi és 2
újszövetségi) szöveg felolvasásából áll. A keresztség liturgiájában történik a hitvallás, a keresztségi ígéretek megújítása, a
keresztvíz megáldása és a keresztség szentségének kiszolgáltatása, majd a szenteltvízhintés. A feltámadási szentmise, az
Eucharisztia ünneplése az egész húsvéti liturgia csúcspontja, ebben nyilvánul meg leginkább Urunk Húsvéti misztériuma. A
Dicsőségre megszólalnak a harangok, a csengők és az orgona. A szertartás körmenettel, majd áldással zárul.
HÚSVÉT ÜNNEPE
A kereszténység legnagyobb és legősibb ünnepe a Húsvét. Lezárása a negyven napos nagyböjti időszaknak és kezdete a
Pünkösdig tartó ötven napos Húsvéti időszaknak. Urunk feltámadását ünnepeljük, kiemelt módon nyolc napon keresztül az Úr
feltámadása feletti öröm járja át az Egyházat. Szent Ágoston így foglalja össze az ünnep jelentőségét: „Szenvedésével az Úr
átment a halálból az életbe, és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az
életbe.”
Húsvét nyolcada fehérvasárnappal, az Isteni irgalmasság vasárnapjával zárul.

Halottaink március hónapban:
Balogh Andrea (szül: Nyíregyháza, 1976.08.20.), temetése 03.16-án volt
Onódi János (szül: Eysden, 1931.07.17.), temetése 03.13-án volt
Regős Béláné Czermann Jozefa (szül: Bánhida, 1928.04.21.), temetése 03.19-én volt
Géth Ede (szül: Szőny, 1950.02.01.), temetése későbbiekben kerül egyeztetésre
Frank Józsefné Hofmann Terézia (szül: Alsógalla, 1941.08.18.), temetése 03.23-án volt
Geisler Péterné Ida (szül: Bátorkeszi, 1924.03.31.), temetése 03.26-án volt
Valics Zoltánné Sensák Katakin (szül: Bányatelep, 1941.03.10.), temetése 03.30-án volt
Kerzmann Józsefné Baksa Mária (szül: Mány, 1942.12.24.), temetése 04.08-án lesz
Bonczók Zoltánné Czibor Ilona (szül: Zalaszántó, 1935.03.20.), temetése 03.31-én volt
Kereszteltek március hónapban - Bánhida:
Polacsek Zoltán és Lambert Anita gyermeke Zoltán János (szül: Tatabánya, 2019.05.19), keresztelése 03.01-én volt
Futó Zsolt és Mihályi Nóra gyermeke Olivér Antal (szül: Tatabánya, 2018.11.13.), keresztelése 03.01-én volt
Harasta István és Mihályi Anett gyermek Noémi Anna (szül: Tatabánya, 2018.02.26.), keresztelése 03.01-én volt
Varga István és Kecskeméti Tímea gyermeke Stella Mária (szül: Tatabánya, 2019.07.22.), keresztelése 03.01-én volt
Pongó Anikó gyermeke Nicolas Miklós (szül: Tatabánya, 2019.10.14.), keresztelése 03.07-én volt
Kertvárosi altemplom látogatási rendje:
Minden nap 8.00-19.00 óra között a kiadott belépőkártyákkal lehet az altemplomba bejutni.
Isten éltesse mindazokat, akik április hónapban születésnapot, névnapot, házassági évfordulót és más rendkívüli ünnepet
ünnepelnek. Imádkozzunk mindazokért, akik szociális otthonokban bentlakók, bejárók. Az otthonok dolgozóiért, idős, beteg,
elfáradt, kórházban, otthon, betegágyban fekvő, első péntekes testvéreinkért. Imádkozzunk azokért, akik gyermekáldást
várnak, s azokért is, akik gyermekáldást kaptak. Gyászolókért, özvegyekért, szomorúakért, árvákért, elesettekért, s
mindazokért, akik az örökkévalóságba költöztek. Számunkra itt a földön kialudt egy gyertyaszál, de fenn az égen ragyog egy
csillag.
Kéréseikkel és észrevételeikkel forduljanak a szerkesztőhöz. Közérdekű cikkek, információk megjelentetéséhez kérjük
megjelentetni kívánt cikkeiket, írásaikat leadni minden hónap harmadik vasárnapjáig a plébánián, vagy a templomokban.
Tatabánya és Szőlős Templomai Hírújsága - Felelős szerkesztő: Gedő Attila plébános
Lindmayer Miklós káplán 20/663-3591
Római Katolikus Egyházközség 2800 Tatabánya, Gellért tér 6. Tel: 34/337-422 E-mail: banhidaiplebania@gmail.com
Megjelenik minden hónap első vasárnapján
100 Ft

